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Kommuneplanens profil
Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan med bred samfunnsmessig tilnærming, som
konkretiserer visjoner og politiske mål for utviklingen av Hvaler kommune. Planen trekker opp
visjoner og mål for kommunen, både som samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Den peker
på behov innen ulike samfunnsområder og sier noe om hvordan behovene kan dekkes, og den
skisserer strategier og legger grunnlag for viktige prioriteringer og bruk av virkemidler.
Stortinget kunngjorde den 27. juni 2008 vedtak om ny plandel til Plan- og bygningsloven, med
virkning fra 1. Juli 2009. Ny bygningsdel av loven trer i kraft i juli 2010. Ved utarbeidelsen av Hvaler
kommunes kommuneplan for 2010-2022 har
kommunen lagt til grunn den nye plandelen av
Plan- og bygningsloven. Dette gjør vår kommune til
en av de første i landet med kommuneplan etter ny
planlov. Fordelene med dette valget er mange, og
noe av det viktigste er å ha en kommuneplan som
er oppdatert og i samsvar med nytt lovverk. Med
kommuneplan etter ny planlov vil Hvaler ha
planverk som harmoniserer plandel mot ny
bygningsdel.
Samfunnsdelen av kommuneplanen har tidligere
vært et frivillig stykke planarbeid som kommunene
har valgt å gjøre, men i den nye lovteksten ansees
dette som et obligatorisk innhold i
kommuneplanen. Den nye plandelen av loven gir
mange muligheter for kommunene, siden det
legges opp til lokalt å knytte juridisk bindende
bestemmelser til flere områder i arealdelen, samt
at det fordrer en bredere regional tenkning i
planprosessene. Planlegningen skal slik bidra til å
samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern
av ressurser.
Gjennom Hvaler kommunes samfunnsdel i kommuneplanen presenteres kommunens mest sentrale
muligheter, verdier og utfordringer. Den løfter dessuten frem de viktigste politiske målsetningene og
visjonen for vårt øysamfunn, og peker i tydelig retning av hvor utviklingen bør gå.
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Muligheter og utfordringer for
samfunnsutviklingen
Samfunnsutviklingen i Hvaler kommune er gjennom alle år påvirket av lokale veivalg og
prioriteringer, men også vår spesielle regionale, nasjonale og internasjonale tilhørighet. Hvaler
kommune er særegen i regionen som kystkommune med mange øyer og over 500 km strandlinje,
som forvalter av store natur- og miljøverdier, og som innehaver av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Hvaler
innehar den største norske fiskerinæringen i Skagerak. I tillegg til dette kan Hvaler også defineres
som et pressområde, som opplever stor etterspørsel og god befolkningstilvekst. Fastboende på
Hvaler nådde 4.000 i 2008, men i sommermånedene og ferier mangedobles dette tallet. Dette
fordrer en dynamisk samfunnsstruktur og en tjenesteportefølje som kan levere kvalitet til tross for
enorm sesongvariasjon.

Sentrale muligheter og utfordringer for Hvaler kommune
Befolkningsutvikling og tjenestebehovene: Det er mange muligheter forbundet med tilflytting og økt
oppmerksomhet, eksempelvis i form av synergi for allerede fastboende, næringsutviklingen og
økonomien generelt. En stor utfordring er å la tilveksten skje under planlagte og kontrollerte former,
slik at samfunnsstrukturen kan vokse i takt med innbyggerne - og samtidig slik at vern og bevaring
sikres underveis. Skolene på Hvaler er et eksempel på et område som påvirkes av dette og det må
påregnes utbygging av disse ved ytterligere befolkningstilvekst. Hvaler kommune har et meget
varierende antall mennesker som oppholder seg i kommunen og har krav på ulike tjenester under
oppholdet. Rammetildelinger og skjønnsmidler gjenspeiler kommunens generelle driftsøkonomi,
men effektene av å være yndet feriested gjør seg gjeldende også i kommuneøkonomien.
Samfunnssikkerhet og samfunnsansvar: Hvaler kommunes øygruppe er samfunnssikkerhetsmessig i
en stilling hvor infrastruktur (strøm, vann, vei m.m.) kan bli sårbart. Mye av infrastrukturforsyningen
kommer luft- og sjøveien fra fastlandet og kommunen arbeider kontinuerlig med å bygge
beredskapsmessig god forsyning. Dimensjoneringen er forberedt på de periodene (ferier, helger)
hvor det er mange titalls tusen folk på Hvaler, samt at enkelte områder er spesielt utsatt for
ekstremvær. I tillegg er det viktig å ta hensyn til klimaendringene som kan medføre havnivåstigning
på sikt, noe som bygnings- og strukturmessig sammenfaller godt med strenge byggebegrensninger i
100 meters beltet. Videre er Hvaler kommune utsatt for radonstråling grunnet store
uranforekomster, samt at oljevern er et sentralt og viktig beredskapstema for en kommune med over
500 km kystlinje. Det er utarbeidet en egen ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) for kommuneplanen.
Forvaltningsportefølje innen klimatilpasning, miljø og naturressurser: Hvaler kommune har store
kvaliteter knyttet til natur, kultur- og kystlandskap. Dette er av stor verdi både med hensyn til
rekreasjon, bokvalitet og stedstilpasset næring. Til tross for beskjedent landareal har kommunen et
imponerende biomangfold, med et stort antall arter på offisiell norsk rødliste over truede arter. Som
eksempel er det på Asmaløy er det registrert over 960 ulike sommerfuglarter. Bevaring av vakre
omgivelser påvirker helse og trivsel og anses som en sentral del av Hvalers styrke og identitet.
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Regionalt og interkommunalt samarbeid: Hvaler
kommune har et godt samarbeid med Nedre
Glomma-regionen og Østfold som fylke. I tillegg til
dette samarbeider kommunen med andre kommuner
i sammenligningsgruppen. Dette samarbeidet gir god
synergi i form av høyt kompetente
tjenesteleverandører innen fagområder som ville
vært for kostbare å bemanne opp selv. Hvaler er også
selv leverandør av kunnskap og tjenester andre veien,
spesielt innen kystsoneforvaltning, fiskeri og
skjærgårdsforvaltning. Utfordringen ved
tjenesteutveksling er hensynet til å ivareta
kommunens egenart, samt de krevende avtaleverk
som skal inngås og forvaltes økonomisk.
Ytre Hvaler Nasjonalpark: Nasjonalparken ble vedtatt i 2009 og storslått innviet i Norge og Sverige
den 9.9.2009. Den internasjonale nasjonalparken som går både til lands og til vanns viser resultatet
av et omfattende samarbeid mellom lokale, regionale og sentrale myndigheter, samt tilsvarende
myndigheter i Sverige. Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for nasjonalparken, og her
tydeliggjøres ansvar og roller mellom de ulike offentlige aktørene. Nasjonalparken representerer
mange muligheter for Hvaler – og kanskje spesielt innenfor forskning og reiseliv/turisme. Det
forventes et stort fokus på å kunne bruke nasjonalparken som kjerneområde for marin
forskningsaktivitet og Hvaler vil tilrettelegge for en slik etablering. Strandsonen og havområdene skal
sikres for å ivareta kulturlandskap, biomangfold og ferdsel. Dette inkluderer også friluftsliv og
opplevelser som besøksmål i større deler av året. Det er en spennende utfordring i planperioden å
kunne finne de beste satsningsområdene i synergi med etableringen av nasjonalparken, som også
appellerer til tilreisende og har økonomisk bæreevne.
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Rammefaktorer og lovverk for kommuneplanlegging
Plan- og bygningsloven – inkludert ny vedtatt plandel
Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (RPR-O)
Rikspolitiske retningslinjer for Barn og Unge
Rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging
Kommuneproposisjonen, st.prp.nr 57
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, st.mld 21 (2004-2005)
Fylkesplanen Østfold mot 2050
Areal- og transportplan for Nedre Glomma (ATP-NG)
Kystsoneplan for Østfold
Risiko og Sårbarhetsanalyse for Østfold, Fylkes ROS 2008, Fylkesmannen i Østfold
Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier, st.prp.nr 48
Bedre miljøer i byer og tettsteder, st.mld 23 (2001-2002)
Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, st.mld. nr 40 (2002-2003)
Omsorgsplan 2015, st.mld 25 (2005-2006) Mestring, Muligheter og Mening
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
Vern om jorda og kulturlandskapet – kommunenes ansvar innenfor nasjonale mål, MD og LMD 2006
Kommuneplan Hvaler 2004-2015
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Hvaler kommune som organisasjon
Hvaler kommunes organisasjonsform og sammensetning skal tjene fellesskapet, og kommunen skal
strekke seg etter å være en dynamisk organisasjon som yter service av god kvalitet. Roller som skal
fylles er både som serviceorgan, som myndighet og som forvalter av lover. Med denne bredden i
ansvar og oppgaver vil det fra tid til annen være tilfeller hvor avgjørelser fattes som ikke muliggjør
alles ønsker og forventninger.
Det er viktig at alle rollene fylles ut ifra et felles grunnlag av god etikk og gode holdninger. Hvaler
kommune skal oppleves som imøtekommende og løsningsorientert. Kommunen som organisasjon og
arbeidsgiver forvalter fellesskapets ressurser, og det er vesentlig at dette skjer på en slik måte at
allmennheten har innsyn og tillit til at avgjørelser fattes på nøytralt objektivt grunnlag.
Organisasjonen og delegering: Hvaler kommune hadde pr 31/12/09, 346 ansatte fordelt på Sentral
stab, seksjon helse/sosial, seksjon opplæring/kultur og seksjon miljø/teknikk. Organisasjonen er en 2nivåmodell og har en divisjonsmessig struktur. Personalansvar og økonomi- og budsjettansvar ligger
til alle ledernivåer, unntatt avdelingsledernivået.

Rådmann

Sentral stab

Seksjon
Helse og sosial

Seksjon
Opplæring og kultur

Seksjon
Miljø og Teknikk

Virksomheter:
Virksomheter:

Hauge barnehage

Barn, unge og voksne
Lege og fysioterapi
Omsorg
Tiltak funksjonshemmede
NAV Hvaler

Brekke barnehage
Asmaløy barnehage
Floren skole
Åttekanten skole

Virksomheter:
Plan og Miljø
Kommunal Teknikk
Havn

Hvaler oppvekst- og kultursenter

Delegeringsreglementet angir ansvars og myndighetsportefølje for de ulike nivåene og fagområdene.
Reglementet er vedtatt av kommunestyret og delegerer kommunens forvaltningsportefølje mellom
politisk og administrativt nivå. Et godt fungerende delegeringsreglement er avgjørende for rask og lik
behandling av saker, og er bygget på gjensidig tillit mellom politisk og administrativt nivå.
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Endringsledelse: Kommunestyret har vektlagt endringsledelse som fokusområde for kommunens
politiske og administrative ledelse. I dette ligger et en tydelig forventning til hvert område om å finne
de beste løsningene for kommunen og samfunnet. Dette vil være et kontinuerlig arbeid for
forbedring – og fordrer at ledere evner å stille spørsmål ved egne prioriteringer samt alle former for
organisasjon, ledelse, samordning og praksis.
Bemanning og kompetanse: Hvaler kommune er relativt liten i innbyggertall og areal. Men
kommunen har med sine mange hytteeiere og andre eiendomsbesittere en publikumsmengde på lik
linje med en middels stor by. Videre har Hvaler kommune store forvaltningsoppgaver knyttet til over
500 km strandlinje og nasjonalpark. Dette medfører at deler av tjenesteytingen er stort dimensjonert
i forhold til folkeregistrert innbyggertall og areal.
Kompetanse er viktig for både tjenesteyting og samfunnsutvikling. Hvaler kommunes administrasjon
har høy, og bredt sammensatt kompetanseprofil dersom det gjøres sammenlikninger med øvrige
kommuner med tilsvarende innbyggertall/areal. Både fastboende og fritidsboende har store og
økende krav til kommunens tjenester og servicenivå, og eksempelvis krever mange enkeltsaker
oppfølgning av ulike faggrupper som for eksempel jurister, planarkitekter, naturvitere, ingeniører og
arkeolog m.v. Sikring av kompetanse til kommuneorganisasjonen gjøres gjennom overordnet
kompetanseplan og kommunens arbeidsgiverstrategi.
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Visjon og mål for Hvaler kommune
Visjon og mål for kommunen er en lokaldemokratisk og faglig angivelse av retning. Disse målene skal
tydelig peke i den retning som Hvaler kommunes samfunnsutvikling skal gå, og være veiledende for
utfordrende beslutninger og prioriteringer underveis.
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flest soldager –
uansett vær

Visjonen ”Flest soldager – uansett vær” er en innarbeidet og godt etablert overbygning for
forutsetninger, målsetninger og prioriteringer i Hvaler kommune. Soldager har kommunen mange av
i bokstavelig forstand, og soldagene oppleves også i overført betydning i innstilling, holdninger og
handlinger.
Sola, vinden og havet danner bakteppe både for hverdagsliv og fest i Hvalersamfunnet. Visjonen
”flest soldager” sier noe om vårt selvbilde, vårt omdømme, og våre prioriteringer i arbeidet med å
utvikle Hvaler-samfunnet videre. Kommunens aktiviteter, tiltak og beslutninger skal innrettes mot
oppfyllelse av visjonen.

Fire hovedtemaer for kommuneplanens målsetninger og strategier:






Levekår - folkehelse og livskvalitet
Kommunale tjenester - brukerorienterte, effektive og bærekraftige
Verdiskaping - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet
Klima - langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling

Levekår - folkehelse og livskvalitet
Overordnet målsetning:
Alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvalitet. Barn
og unge skal leve i trygge rammer og oppleve
stimulerende læringsmiljøer. Eldre i Hvaler kommune
skal leve trygge, verdige og selvstendig liv.

Folkehelse






Forebyggende og helsefremmende arbeid innarbeides som
sektorovergripende satsningsområde i kommunen gjennom
deltagelse i prosjektet Østfoldhelsa, samarbeidsløsninger med
nabokommuner og seksjonssamarbeid. Dette i tråd med
samhandlingsreformens intensjoner, og kommunens overordnede
kompetanseplan.
Skade- og ulykkesforebygging prioriteres, trafikksikkerhet, båtvett
og rusmidddelpolitikk utvikles og vektlegges.
Frivillige organisasjoner utfordres og stimuleres til innsats for
barn og unge, lokalsamfunn, natur- og kulturarbeid.
Arbeid, aktivitet og livskvalitet skal være et fokusområde, hvor
NAV er en samarbeidspartner.

Hvaler kommune er
en attraktiv kommune
å bo i. De siste 10
årene har folketallet
vokst med 13.6 %. I
2008 nådde folketallet
en foreløpig topp med
4000 innbyggere. I
tillegg er
fritidsbefolkningen
tilknyttet kommunens
4700
fritidseiendommer
viktige brukere og
bidragsytere i Hvalersamfunnet.

Våre ressurser:
Sola, vinden og havet
– naturen, stillheten.
Tilgangen på arealer,
arter, opplevelser.
Nasjonalparken og de
muligheter den
medfører for
fastboende og andre
brukere.

Eldre




Hvaler kommune skal ha eldreomsorg med god kapasitet og
kvalitet, og valgfrihet for den enkelte bruker skal vektlegges.
Utbygging, økning i personalressursen, samt vurdering av
eksterne samarbeidspartnere må påregnes i planperioden.
Sentrale satsningsområder er kompetanse- og kapasitetsvekst,
samhandling og medisinsk oppfølging, kvalitetsutvikling, aktiv
omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap
med familie og lokalsamfunn.

Barn og unge



Kommunen har – og skal fortsette å ha – full barnehagedekning
med fleksible åpningstider. Barnehagene skal gi trygge rammer
for barn i utvikling og vekst.
Evnen til kontinuerlig læring skal bygges gjennom et kvalitativt
godt tilbud i barnehage og skole. Fokus på tidlig innsats, sunne
matvaner og fysisk aktivitet. Slik vil vi motvirke frafall i
videregående skole og heve utdanningsnivået for våre barn og
unge.

Våre utfordringer:
Tilrettelegging for et
økende antall eldre,
skole/barnehage,
kulturtilbudet,
kommunens
økonomiske
handlingsrom
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Hvaler skal ha inkluderende, trygge skoler med stimulerende og fremtidsrettede læringsmiljøer.
Barn og unges rettigheter skal prioriteres og ivaretas i kommunens gjennom beslutninger i
enkeltsaker og planer, og det skal utvikles nye arenaer og metoder for barn og unges
medvirkning.
Det må rettes et større fokus mot kommunens ansvar for eldre ungdommer / unge voksne over
grunnskolealder.
Kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjoner om tilbud til barn og unge.
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Kultur






Kommunen skal legge til rette for og prioritere et rikt kulturliv og et kulturelt mangfold. Det
offentlige kulturtilbudet skal opprettholdes og prioriteres, skal tilpasses både fastboende,
fritidsboende og andre gjester, og skal utvikles i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Kulturtilbudet skal vektlegges som et av Hvaler kommunes viktige områder for utvikling av
kommunens omdømme og identitet.
Hvaler skal være et regionalt kraftsenter i forhold til kystkulturen.
Området omfattet av reguleringsplan for Kystmuseet skal utgjøre et satsningsområde for
kystkultur, opplevelser og rekreasjon. Østfoldmuseet, Brottet og Nasjonalparksenteret skal være
sentrale samarbeidspartnere i arbeidet.
Hvaler opplæring og kultursenter (HOK) skal ivareta et bredt spekter av kulturelle aktiviteter for
barn og unge gjennom hele opplæringsløpet fra 0-16 år.

Universell utforming og inkludering





Aktiviteter, tilbud, produkter, byggverk og uteområder for allmenn bruk skal utformes slik at de er
brukbare og tilgjengelige for alle mennesker på like premisser så langt det er mulig.
Alle kommunale tilbud og tjenester planlegges og gjennomføres slik at de er tilgjengelige for alle
uten spesielle tilpasninger.
Kommunen skal finne og prioritere tiltak for likestilling og integrering av innbyggere med spesielle
behov, herunder flyktinger og andre innvandrere.
Kommunen skal vektlegge og fokusere på arbeidsdeltagelse og lokalsamfunnsdeltagelse for
innbyggere med spesielle behov, herunder flyktinger og andre innvandrere.

Natur



Balanse mellom tilgjengeliggjøring, kunnskapsformidling og vern av kommunens unike
naturressurser skal vektlegges som del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i
kommunen.
Kommunens innbyggere og ansatte skal gjennom konkrete tiltak bevisstgjøres om
naturressursene som et av Hvaler kommunes viktigste redskaper innen folkehelsearbeid og
livskvalitet. Nasjonalparketableringen medfører kompetanse om naturgitte verdier som skal
inkluderes i dette.

Føringer for areal- og ressursdisponering:









Krav om radontiltak i alle nye byggetillatelser for boliger, fritidsboliger og offentlige bygg
Avsetting av tilstrekkelig utvidelsesareal for sykehjem, eldreboliger, skoler og barnehager
Avsetting av tilstrekkelig areal for idrett og kultur
Ilegge krav om en andel universelt utformet av boliger innen nye boligområder
Kyststi tilrettelegging
Turstisystem vises i arealplanen, samt forbedret informasjon og skilting
Senterstruktur
Forutsetningene for enkelt sjønært friluftsliv styrkes bl a ved å etablere bedre startsteder.
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Kommunale tjenester –
brukerorienterte, effektive og
bærekraftige
Overordnet målsetning:
Hvaler kommune skal gjennom utnytting av
potensialet som ligger i kommunens størrelse
vedlikeholde og videreutvikle brukerorienterte,
kostnadseffektive og bærekraftige kommunale
tjenester. I 2021 er Hvaler kommune fortsatt en
selvstendig og økonomisk uavhengig kommune.

Kommunale tjenester











Kommunen skal opptre fleksibelt og løsningsorientert i
organisering av tilbud og ytelser – og gjennom dette levere
tjenester av god nok kvalitet på alle områder.
Tverrfaglig samarbeid mellom kommunens seksjoner og
virksomheter skal prioriteres for å finne gode og effektive
løsninger på alle nivå.
Barn og eldres behov, og gode velferdstilbud skal prioriteres.
Kommunens skal bygge ut tilstrekkelig antall sykehjemsplasser
Kommunen skal tilrettelegge for gode boforhold til de som ikke
kan ivareta sin boevne selv.
Framtidige behov innen tiltak for funksjonshemmede skal
planlegges og tilrettelegges.
God kvalitet for alle elevgrupper i skolesektoren skal
opprettholdes, og herunder vurderes fortløpende egnet
skolestruktur og skoleutbygging i tråd med befolkningstilveksten.
Kommunen skal opprettholde full barnehagedekning gjennom
kombinasjon av offentlige og private barnehager.
Kulturskoletilbudet skal videreutvikles.
Kommunen skal samarbeide med frivillige organisasjoner når
dette er til beste for kommunens tjenesteyting og resultat for
brukerne.

Sunn, stabil og forutsigbar kommuneøkonomi




Kommunen skal innen planperioden oppnå et årlig overskudd på
2,5 % av driftsbudsjettet.
Disposisjonsfondet skal styrkes årlig og bør inneholde et beløp
tilsvarende 3 % av årlig bruttoinntekt.
Kommunens ikke-inntektsgivende gjeld skal ikke overstige
tålegrensen.

Et av Hvaler
kommunes aller største
fortrinn er størrelsen. En
liten kommune har stor
mulighet til å arbeide
gjennom enkel,
fleksibel og effektiv
samhandling mellom
brukere / innbyggere,
administrativ ledelse
og politisk miljø. Det er
først og fremst
gjennom utnytting av
dette potensialet at
kommunen utnytter,
forsvarer og befester
sin status som
selvstendig kommune.
Befolkningsveksten er
stabil samtidig som
fritidsbefolkningen
oppholder seg oftere
og lengre hos oss.
Dette gir økt aktivitet
og økt etterspørsel
etter kommunale
tjenester.

Våre ressurser:
Lokale løsninger,
fleksibilitet og
omstillingsevne.

Våre utfordringer:
Uforutsigbarhet knyttet
til økonomisk
handlingsrom,
kostnadskrevende
brukere uten
inndekning,
finansieringsmodeller.
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Kommunen må i økonomiplanen foreta prioritering mellom oppgaver og fokusere innsats mot
prioriterte lovpålagte tiltak.
Kommunen må kontinuerlig vurdere nye inntekts- og inndekningsmuligheter.

Selvstendighet, lokaldemokrati og samarbeidsløsninger





Hvaler skal videreutvikles som selvstendig kommune. Selvstendighet sikres gjennom
videreutvikling av interkommunale samarbeid og kjøp av tjenester.
Det skal legges til rette for brukermedvirkning ved beslutninger og prioriteringer tilknyttet
kommunale tjenester.
Lokalt frivillighetsarbeid i regi av lag og foreninger stimuleres ved samarbeid med kommunen om
oppgaver og lokale beslutninger.
Kommunen som arbeidsgiver skal gjennom forebyggende og konkrete tiltak sikre at kommunens
tjenester holder høy kvalitet ved at de utøves og leveres av kompetente, ansvarlige og motiverte
ansatte.

Føringer for areal- og ressursdisponering:




Avsetning av arealer for utvidelse av offentlig tjenesteyting, som skole og eldresenter
Senterstruktur som understøtter effektiv struktur i tjenesteyting
Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen som gjør saksbehandlingen mer forutsigbar for
brukerne, spesielt for hytteeiere.
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Verdiskaping - næringsutvikling
med lokal forankring, identitet og
kvalitet
Overordnet målsetning:
Hvaler skal være en attraktiv bosteds- og
arbeidskommune, og kommunen skal være attraktiv
for bærekraftig investeringskapital. Arbeidsmarked og
næringsliv skal preges av samarbeidsløsninger og et
felles ønske om utvikling og verdiskaping.

Hvaler kommune har
mange
konkurranseforttrinn
sammenlignet med
nabokommuner. Bare
navnet ”Hvaler”
utløser assosiasjoner til
solskinn og svaberg,
hvite seil og blå bølger
– og nykokte reker.
Tilgjengeligheten er
god, Hvaler ligger nær
Oslo og er tilgjengelig
for store deler av
befolkningen på
Østlandet, i tillegg til
nærheten til Sverige.

Arbeidsliv og næringsutvikling








Kommunen skal stimulere til bærekraftige etableringer med høy
kvalitet og langsiktig perspektiv. Etablering av kunnskapsbasert
næring og stedstypiske næringer skal være satsningsområdene.
Kommunen skal prioritere næringsutvikling som muliggjør og
støtter opp om helårs arbeidsplasser.
Potensialet i Ytre Hvaler Nasjonalpark skal forvaltes slik at det kan
utløse nye satsningsområder i form av natur- og kulturbasert
turisme.
Kommunens næringsrolle skal ha som hovedfokus å tilrettelegge
og bringe sammen ulike offentlige og private aktører. Kommunen
skal dessuten forvalte merkevaren ”Hvaler” på en best mulig
måte for samfunn og næringsliv.
Primærnæring (fiskeri og landbruk) og håndverk er eksempler på
stedstypiske og identitetsbærende næringer som skal særlig
stimuleres til utvikling.
Kommunen skal ha et sterkt fokus på tilrettelegging av
infrastruktur basert på reiseliv og turisme. Tilrettelegging for
bobilturisme og selvopptak av båter inkluderes.

Kvalitet og langsiktighet





Næringslivet skal utvikles i et langsiktig perspektiv hvor lokal
kultur, miljø og økonomi bevares og utvikles til beste for
kommende generasjoner.
Fiskeriprodukter, økologisk landbruk og kortreist mat skal
stimuleres, videreutvikles og brukes i kommunens eksterne
omdømmebygging. Herunder skal kommunen fremme ”Hvaler”
som et varemerke på produkter og opplevelser av høy kvalitet.
Hvaler skal tilstrebe å være en turistdestinasjon der de
fastboende er vertskap, og de tilreisende behandles som gjester.

Våre ressurser:
”Hvaler” vekker
positive assosiasjoner.
Ytre Hvaler
nasjonalpark gir
omtale og nye
muligheter. Vakker
natur og godt klima,
lett tilgjengelig. Rikt
kunst- og kulturliv, samt
småskalaprodusenter
og bedrifter som bidrar
verdiskapningen i
kommunen.

Våre utfordringer:
Sesongbasert
kundegrunnlag
tiltrekker seg mange
”døgnflue”etableringer uten
tilstrekkelig kvalitet og
langsiktighet.
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Den unike egenarten



Kommunen skal bidra til å formidle kunnskap om stedets historie, tradisjoner og verdier – og
gjennom dette øke stoltheten til naturressursene og Hvaler-identiteten.
Kommunen skal opprettholde og bygge videre på lokalsamfunnskvalitetene som gjør Hvaler
attraktivt som bosted, sted for etablering av næring, og som gir innbyggerne følelsen av nærhet
og varme.
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Føringer for areal- og ressursdisponering:










Tilstrekkelig med næringsarealer er sikret i arealdelen
Tilstrekkelig med arealer for boligbygging og offentlig infrastruktur rundt større
etableringsområder for næring – som eksempelvis Utgårdskilen, Skjærhalden
Det er knyttet bestemmelser til Skjærhalden som kommunesenter, og herunder avsetting til
næringsformål på bakkenivå ved nybygg/ombygging i Storveien
Det gis arealmessig anledning til å prosjektere parkering/båtopplag i fjellhaller på enkelte steder
Opplæring og sertifisering av bedrifter knyttet til Ytre Hvaler Nasjonalpark
Senterstrukturen bygger oppunder næringsgrunnlaget for eksisterende og nyetablerende aktører
Nyetablering av hotell og utleievirksomhet mm på Sand, Spjærøy.
Retningslinjer i arealdelen for å ivareta Hvalers særpreg.
Utstrakt bruk av hensynssoner for å ivareta natur, landskapsbilde og kulturmiljøer.

Klima – langsiktig, bærekraftig
forvaltning og utvikling
Overordnet målsetning:
Hvaler kommune skal ivareta naturgrunnlag, miljø og
klima, og legger miljøprioriteringer til grunn for
beslutninger på alle forvaltningsnivåer.

Bærekraftig vekst og utvikling - å vokse passe mye, passe fort







Hvaler skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og
livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner.
Kommunen kan fortsatt ha en relativt høy befolkningsvekst. Passe
mye og passe fort innebærer at befolkningsøkningen går i et slikt
tempo at kommunen rekker å planlegge og tilrettelegge for
økningen, både økonomisk og strukturmessig. Tempo i
befolkningsveksten skal heller ikke være høyere enn at det sikres
kvalitet og langsiktighet i beslutninger rundt vern og
disponeringer av naturressurser.
Arealøkonomiske løsninger gjennom fortetting i bebygde arealer
skal beskytte ubebygde områder mot punktering.
Det skal utarbeides boligbyggeprogram for å sikre at ferdig
regulerte områder bygges ut før nye tas i bruk.
Kommunen skal bidra til å redusere utpendling fra kommunen
gjennom å prioritere lokale, helårs arbeidsplasser, service- og
kulturtilbud.

Naturgrunnlaget - jordvern og grønnstruktur








Hvalers identitet og særpreg skal pleies, vernes og videreutvikles
gjennom å ta vare på naturen og kulturlandskapet.
Natur, kultur og miljø skal prioriteres i kommunale planer og
beslutninger.
Etter en tid med omfattende VA utbygging på Hvaler, skal det i
kommende planperiode spesielt vurderes i hver sak om VAtilkobling for fritidsboliger kan forsvares oppimot ulempene med
medfølgende naturinngrep, og eventuelt sette egnede krav til
utbygger (graving, horisontalboring, osv).
Biologisk mangfold skal vernes mot inngrep og skadelige
påvirkninger, herunder fremmede arter.
Truede arter skal vernes mot inngrep og skadelige påvirkninger.
Kommune skal ha spesiell oppmerksomhet mot naturverdier
under vannskorpen: ålegressenger, bløtbunnsområde og
ørretbekker.

Miljøutfordringer er
knyttet til privat
forbruk, industri,
service og transport.
Hvaler har et spredt
utbyggingsmønster
som medfører stort
transportbehov,
samtidig som
utbyggingspress til
bolig- og
næringsformål kan
føre til at denne
situasjonen vedvarer
og forverres.
Senterstruktur og
arealøkonomisering er
nødvendige verktøy i
denne situasjonen.
Hvaler har lite matjord
og bevaringen av
denne bør styrkes
videre.

Våre ressurser:
Den unike naturen,
Ytre Hvaler
Nasjonalpark, stor
andel økologisk
jordbruk økologisk
landbruk,
Småskalatenkning
både i bebyggelse,
landskap og samfunn.
Våre utfordringer:
Å vokse passe mye,
passe fort. Vokse i
riktige områder uten
konflikt med jordvern,
biologisk mangfold og
allmennhetens
friluftsinteresser.
Mange brukere med
høye komfortkrav i
sårbare
naturlandskap.
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100-m-beltet og strandsonen skal i størst mulig grad beskyttes mot inngrep, og det skal fjernes
ulovlige stengsler i 100m-beltet.
Dyrket mark skal i størst mulig grad beskyttes mot utbygging.
Høstpløying skal i størst mulig grad ikke forekomme grunnet frigjøring av klimagasser og fare for
avrenning.

Senterstrukturen




Lokalsentra og grendesentra utvikles i tråd med etablert senterstruktur.
Prinsippene i senterstrukturen legges til grunn for valg og prioriteringer innen arealforvaltningen.
Det legges til rette for vedlikeholdsutbygging og småskalanæring gjennom fortetting innenfor
grendesentrene.

Klima og energi - Miljøhensyn i alle beslutninger
 Utarbeide og forankre klimahandlingsplan for Hvaler kommune som med følgende hovedfokus;
o Å redusere utslipp og frigjøring av klimagasser
o Å binde klimagasser
o Å identifisere nødvendige klimatilpasninger
o Å se på alternativ ressursbruk som sol-, bølge- og vindbasert kraft




Ta nødvendige klimahensyn i kommunale planer, beslutninger og prioriteringer
Legge til rette for infrastruktur som muliggjør reduksjon i utslipp av klimagasser bl.a ved gode
kollektivtilbud og tilstrekkelig med gang- og sykkelveier
Prioritere bruk av produkter og tjenester med gunstig miljø-, energi- og klimaprofil

Føringer for areal- og ressursdisponering:











Redusert tidligere LNF-b arealer med 780 da, hvor anledningen til å sette hensiktsmessige
føringer er svakere enn regulerte boligområder, nesten alle LNF-b områder i 100m beltet er
fjernet.
Redusert perifiert beliggende nye og eksisterende byggeområder med nesten 600 da for å styrke
vern av dyrket mark og 100 m-beltet.
Ingen bruk av dyrka eller dyrkbar mark.
Det er ilagt krav om kommunal områdeplanlegging i fortettingsområder for fritidsbebyggelse.
Dette krever også avsetting av økonomiske ressurser til planlegging.
ROS analyse som fremskriver samfunnssikkerhet for Hvaler
Parkeringsarealer som utbygd vil begrense uønsket transport i utmark.
Kyststi
Senterstruktur som reduserer behovet for transport både for innbyggerne og for kommunens
virksomhet.
Sikre utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge i et boligbyggeprogram.
Etablering av nasjonalparken vil gi natur, friluftsområder og kulturlandskap i Ytre Hvaler et
langsiktig vern.
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Samfunnsdelens retningslinjer
1. SAMSVAR MED KOMMUNEPLAN: All utvikling innen kommunen, og innad i sektorene, skal
planlegges i tråd med de sentralt gitte forutsetninger – og være i samsvar med
lokaldemokratiske mål og prioriteringer. Det lokale styringsgrepet forsterkes ved at utvikling
følger kommuneplanen og delplanene, samt at tiltak påviselig skal kunne tilskrives i retning
av del- eller hovedmål. Relevante faglige konsekvensutredninger skal ligge til grunn for all
planlegging, jmf Konsekvensutredningsforskriftens vedlegg II A. Statens og regionale
myndigheters virksomhet i kommunen vil harmonere med kommunens samfunnsdel og
lokalt prioriterte mål gjennom kommuneplanen (§ 11-3).
2. METODE: Det skal tilstrebes godt metodisk arbeid innen politiske og administrative sektorer
som gir mulighet for åpenhet og etterprøvbarhet i forhold til hjemmelsbruk, lovlighet og
likebehandling. Samtlige vesentlige tiltak innen sektorene skal kvalitetssikres og evalueres i
etterkant.
3. SAMFUNNSSIKKERHET OG KLIMATILPASNING: Konsekvensutredninger omkring de mest
sentrale samfunnssikkerhetsfaktorene for Hvaler kommune, skal ligge til grunn for all
planlegging, utbygging og øvrige vesentlige tiltak. Klimatilpasning skal vurderes inn som
samfunnssikkerhetsfaktor.
4. UNIVERSELL UTFORMING: For å gjøre hverdagen enklere for ulike grupper med
funksjonshemning skal kommunen jobbe for å fjerne alvorlige hindringer i lokalsamfunnet,
samt arbeide for å sikre god tilgjengelighet i nyetablering av konstruksjoner og tiltak.
5. ORIENTERING REGIONALT: Regionalt og interkommunalt fokus skal være gjennomgående –
og kommunen skal være oppsøkende og ambisiøse i forhold til å kunne påvirke egen
samfunnsutvikling i samspill med andre.
6. SAMORDNING: Hvaler kommunes sektorer skal søke å samordne ressurser på tvers, innad og
mellom faggrupper. Dette for å opptre utad til publikum som samordnet, og for å benytte
knappe arbeidskrafts- og miljøressurser på en mest mulig effektiv måte.
7. LEDELSE OG PRIORITERING: Endringsdyktighet, gjennomføringsevne og tverrsektoriell
samordning skal prege kommunens arbeid. Hvaler kommune som arbeidsgiver skal
representere soliditet, være motiverende og bidra til langtidsfriske medarbeidere.

18

Ordliste og forklaringer:
Kommuneplan

Kommuneplan er betegnelsen på kommunens overordnede planverk. Inneholder
en samfunnsdel (med handlingsdel og økonomiplan) og en arealdel.
Kommunale planstrategien skal etter ny planlov vedtas av kommunestyret innen
ett år etter kommunevalg.
Kommunedelplan Delplan for ett spesifikt tjenesteområde, som eksempelvis Helse/Sosial eller
Skole. Inneholder mer detaljerte og konkrete opplysninger om tjenestene enn
kommuneplanen.
Områdeplan
Områdeplaner er en ”grovmasket” reguleringsplan, og er et nytt begrep som er
innført gjennom ny planlov. Kommunen selv er ansvarlig for ressurser til å
saksbehandle områdeplaner, men kan velge å la private utarbeide forslag.
Kommunen er ansvarlig for planarbeidet og må være bestiller. Kommunens
utgifter til områdeplanlegging kan ikke belastes private.
Detaljplan
Detaljplan er en mer detaljert reguleringsplan som f.eks viser plassering av
bygninger, grønnstruktur, veier, stier, mv. Saksbehandling av detaljplaner gjøres
etter selvkostmodellen og faktureres forslagsstiller.
Samfunnsdel
Samfunnsdelen av en kommuneplan er hvor kommunen beskriver sine fakta,
sine visjoner og mål. Hovedoppgaven for samfunnsdelen er å trekke de sentrale
linjene, slik at påfølgende tjenesteutvikling, ressursprioritering og
arealplanlegging retter seg etter målene i samfunnsdelen.
Arealdelen
Arealdelen er den mest kjente delen av kommuneplanen. Den inneholder et kart
som viser hele kommunen, og som er juridisk bindende for arealbruken i
kommunen. Til kartet hører bestemmelser som også er juridisk bindende. I tillegg
består arealdelen av retningslinjer og en generell beskrivelse.
Kommuneplankartet er bygget opp med ulike formål for ulik arealbruk. Med
fargekode kan man lese hvor det er disponert boligområder, hytter, industri,
offentlige bygg, med mer. Nytt med ny planlov er at kommuneplanen i større
grad er lagdelt, med formål som overlappes av hensynssoner av ulike kategorier.
Høring
Offentlig høring er når planforslaget legges ut for offentlige kommentarer.
Staten, regionale myndigheter, nabokommuner, næringsdrivende og innbyggere
kan da lese og kommentere innholdet i planforslaget. Innspillene som er kommet
innen fristen vil bli vurdert før endelig planforslag legges frem for vedtak.
Innsigelse
Regionale myndigheter kan ha innsigelsesrett på kommunens planforslag. Dette
kan eksempelvis dreie seg om uenighet om disponeringen av enkelte arealer.
Dersom regionale myndigheter reiser innsigelse mot kommunens planforslag kan
kommunen ikke vedta planen før innsigelsen enten er trukket av
innsigelsesmyndigheten, eller planen er endret i samsvar med innsigelsen.
Mekling
Dersom kommunen og myndigheten som har reist innsigelse ikke blir enige om
et resultat, går kommuneplanen til mekling hos fylkesmannen.
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